Herberekening en indexering attesten inkomenstarief
2016: update van de excellijst en tip
Aan alle organisatoren met inkomenstarief

8 december 2015

Beste organisator,
Op 26 oktober kreeg je van Kind en Gezin een excellijst met een overzicht van
welke ouders moeten herberekenen en welke een geïndexeerd attest krijgen.
Vandaag sturen we je een update van deze lijst.
Excel
De lijst is gebaseerd op meest recente aanwezigheden, door jou doorgegeven aan Kind en Gezin.
Met deze update kan je zien welke ouders ondertussen al een herberekening deden en wie dit nog
moet doen. Je ontvangt één bestand met drie tabs:


tab 1: overzicht van attesten die nog niet herberekend zijn;



tab 2: overzicht van attesten die wel al herberekend zijn;



tab 3: overzicht van geïndexeerde attesten.

We sturen vandaag ook een e-mail naar ouders die nog geen herberekening deden, met de vraag
om dit in orde te brengen. Je vindt deze e-mail in bijlage.
Begin januari 2016 sturen we je een nieuwe update van deze lijst.
Tip
Enkele organisatoren hebben spreekuren om ouders met hun attest te helpen.
Om vragen van deze organisatoren direct op te vangen, heeft de Kind en Gezin-Lijn op
donderdag 10 en donderdag 17 december permanentie tot 19u. Je kan hiervan gebruik
maken voor jouw eventuele vragen (ouders kunnen niet zelf bellen voor hun attest).
Mogen we jou vragen ouders die nog geen herberekening deden, hierover aan te spreken en
hen te helpen om hun attest in orde te maken?
Het is mogelijk dat niet alle ouders een e-mail of brief kregen (vb. e-mailadres is gewijzigd, wordt
niet gebruikt,…)..
Je kan hiervoor eventueel affiches en flyers downloaden of ook je andere kanalen gebruiken:
Facebook, website, e-mail, sms, …
Communicatiemateriaal en meer informatie: www.kindengezin.be, ga naar ‘Kinderopvang > Sector
baby’s en peuters > Attesten inkomenstarief’.

Met vriendelijke groeten,
Filip Winderickx
Afdelingshoofd Kinderopvang

